
PROJETO DE LEI Nº. 005/2021 
 

SÚMULA: - Que seja denominada “Praça 

Sebastião Cândido da Silva” a Praça 

Municipal que especifica e dá outras 

providências. 

 

 

        A Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, aprovou e eu 
FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal sanciono a seguinte: 

 
LEI 

 

Art. 1º - A Praça Municipal localizada no Bairro Jardim dos Lagos, passa 

a denominar-se “Praça Sebastião Cândido da Silva”. 

 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, 
Estado do Paraná, em 13 de Abril de 2021. 
 
 

JOÃO CARLOS DALBERTO 
Presidente                    

 
 
 
 
 

 
 
 
  



JUSTIFICATIVA 
 

Sebastião Cândido da Silva, morava em Rio Vitória com seus pais e sua 
esposa Dona Alfa Peron. Em busca de um novo progresso veio para o Rio 
Gavião e anos mais tarde para a vila de Salto do Lontra. 

Aqui iniciou uma grande jornada de muito trabalho ao lado de sua esposa. 
Com dificuldades comprou o primeiro motor que acionou um gerador, fornecendo 
energia elétrica para a primeira sorveteria e a primeira geladeira da vila, que 
tinha pouco mais de cinco moradores. 

Mais tarde montou um pequeno hotel e depois uma rodoviária, com a luz 
elétrica gerada com a água do rio lontra. Com o crescimento da vila, o aumento 
do trabalho e a necessidade de transporte para Francisco Beltrão, adquiriu um 
caminhão juntamente com o Dr. Wilson, primeiro prefeito, acertado com o Sr. 
Alfredo Piavek. Sebastião acolheu o motorista em sua pensão sem lhe cobrar 
nada, assim iniciando o primeiro transporte de Salto do Lontra. 

No dia da chegada do primeiro caminhão, Sebastião promoveu uma 
grande festa, convidando todos os moradores da vila, sendo eles:  

• Família Inácio 

• Antonio Telles e família 

• Pedro Bernardi 

• Estácio Gigoski 

• Danilo Chiamenti 

• Pedro Armandio Vobeto 

• Dinarte Seferino e família 

• Avelino Borghesan e família 

• Lourenço Silveira e família 

• Rosa Paracena e família. 
Esta festa ocorrida em 7 de fevereiro de 1958 marcou a história da 

pequena vila. 
Sebastião lutou muito para o crescimento deste lugar, trouxe pela primeira 

vez a energia elétrica, o primeiro comercio, bar, restaurante, hotel e rodoviária. 
Sebastião doou os terrenos para a construção do ginásio de esportes e a 

APAE. Também contribuiu para a construção das igrejas e o salão comunitário 
do nosso município. Participou também da primeira eleição política do nosso 
município juntamente com o Dr. Wilson. 

Viveu uma vida plena, contribuiu no que foi possível no desenvolvimento 
de nossa cidade, e sempre ocupou seu tempo com a família e amigos, sendo 
um belo exemplo a ser seguido. 
 Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, 

Estado do Paraná, em 07 de Abril de 2021. 

 
 
 

JOEL PIEKLER 
Vereador 


